
Sikkerhed og sundhed er godt for alle — både for dig og for arbejdspladsen.

Fremme et bæredygtigt arbejdsliv

Sikre og sunde 
arbejdspladser for  

alle aldre

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Prisuddeling for god praksis  
på arbejdsmiljøområdet

Indkaldelse af ansøgninger

http://www.healthy-workplaces.eu


Fremme et bæredygtigt arbejdsliv

Arbejde er en del af løsningen, ikke 
problemet, i forhold til at tackle Europas 
aldrende arbejdsstyrke. Arbejde kan være 
godt for både den fysiske og mentale 
sundhed. Fremme af bæredygtigt arbejde 
og en sund aldring kan give en sundere 
og mere motiveret arbejdsstyrke, lavere 
personaleudskiftning og fravær samt større 
produktivitet.

Denne kampagne skaber øget 
opmærksomhed om betydningen af en 
god arbejdsmiljøledelse gennem hele 
arbejdslivet og om at tilpasse arbejdet 
til den enkeltes evner — hvad enten det 
er i begyndelsen eller slutningen af en 
arbejdstagers karriere. Ved at håndtere 
arbejdsmiljøspørgsmål og tage højde 
for den mangfoldighed, der findes 
i arbejdsstyrken, er det muligt at opnå en 
sund aldring på arbejdspladsen og blive 
pensioneret med godt helbred.

Kampagnen »Et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø« 2016-2017 har følgende 
målsætninger:
 • at fremme bæredygtigt arbejde og 

en sund aldring og betydningen af 
forebyggelse gennem hele arbejdslivet

 • at støtte arbejdsgivere og arbejdstagere 
(herunder små virksomheder og 
mikrovirksomheder) ved at give 
dem information og værktøjer til 
arbejdsmiljøledelse i forbindelse med en 
aldrende arbejdsstyrke

 • at fremme udvekslingen af oplysninger og 
bedste praksis på dette område.

Yderligere oplysninger om kampagnen findes 
på www.healthy-workplaces.eu

Ved at fremme en 
sund arbejdspraksis 
blandt unge 
arbejdstagere er det 
muligt at fremme 
bæredygtigt arbejde.

http://www.healthy-workplaces.eu


Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 
(EU-OSHA) indkalder bidrag til den 
13. prisuddeling for god praksis 
på arbejdsmiljøområdet. Som en 
del af kampagnen »Sikre og sunde 
arbejdspladser for alle aldre« i 2016-
2017 er formålet med konkurrencen 
at anerkende organisationer, der 
på fremragende og nyskabende vis 
har bidraget til et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø i forbindelse med en 
aldrende arbejdsstyrke.
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Priser for god arbejdsmiljøpraksis

I samarbejde med medlemsstater og 
formandskaberne for Det Europæiske Råd 
tilrettelægger EU-OSHA prisuddelingen 
for god praksis på arbejdsmiljøområdet 
som en del af sine arbejdsmiljøkampagner. 
Prisuddelingen er en vigtig del af hver 
kampagne og bidrager til at vise fordelene ved 
et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen ved 
at fungere som en platform for formidling 
af oplysninger og fremme af god praksis 
i hele Europa.

Prisuddelingen for god praksis på 
arbejdsmiljøområdet for 2016-2017 har til 
formål at fremhæve de bedste eksempler 
på organisationer, der aktivt håndterer 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
i forbindelse med en aldrende 
arbejdsstyrke. EU-OSHA er på udkig efter 
eksempler, der viser en holistisk tilgang til 
arbejdsmiljøledelse og et livsperspektiv 

i forhold til forebyggelse af risici for at 
sikre en sund aldring på arbejdspladsen. 
Dommerpanelet vil også være på udkig efter 
tiltag, der både er bæredygtige og kan 
overføres.

Bidrag er velkomne fra alle europæiske 
arbejdsgivere og arbejdstagere samt 
fra formidlende organisationer, såsom 
arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljøfagfolk 
og arbejdsmiljørådgivere på arbejdspladsen.

Ved en ceremoni i april 2017 modtager 
vinderne deres priser, og vi fejrer de gode 
resultater, som alle deltagerne har opnået. 
Alle prisvindende og roste eksempler vil blive 
beskrevet i en publikation, som distribueres 
i hele Europa og offentliggøres på EU-OSHA‘s 
websted.

Sunde og produktive 
arbejdspladser håndterer 
udfordringerne 
i forbindelse med en 
aldrende arbejdsstyrke.



Hvilke former for god praksis kan man indsende?
Alle former for eksempler fra det virkelige 
liv på effektiv arbejdsmiljøledelse 
i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke 
kan indsendes. Bidragene bør klart beskrive, 
hvordan arbejdspladsen har gennemført 
god ledelse med opmærksomhed på alder, 
og hvad den har opnået, herunder aspekter 
som:

 • hvordan der tages højde for 
aldersdiversiteten i forbindelse med 
arbejdsmiljøledelse og personaleledelse 
(f.eks. gennem seniorpolitikker)

 • arbejdspladsvurdering med opmærksomhed 
på alder og tilpasning af arbejdspladser 
i overensstemmelse hermed

 • udvikling og gennemførelse af tiltag og/
eller praktiske værktøjer til håndtering af en 
aldrende arbejdsstyrke

 • politikker eller foranstaltninger til 
forebyggelse af uarbejdsdygtighed og 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet

 • specifikke foranstaltninger, der er målrettet 
mod ældre medarbejdere, og/eller farer 
og risici, der er specifikke for ældre 
medarbejdere. 

En god udformning 
af arbejdspladsen og 
arbejdstilrettelæggelse er til 
gavn for alle aldersgrupper.
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Hvad skal en ansøgning vise eksempler på?

Trepartsdommerpanelet vil være på udkig efter 
dokumentation for:

 • en holistisk tilgang til arbejdsmiljø, herunder 
alle aspekter af ledelse med opmærksomhed 
på alder på arbejdspladsen

 • en livscyklustilgang til forebyggelse
 • holdbare og påviselige forbedringer af 

arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen
 • effektiv deltagelse og inddragelse af 

medarbejderne og deres repræsentanter
 • prioritering af kollektive foranstaltninger 

i forbindelse med tiltag, der har fokus på den 
enkelte (sundhedsfremme bør kombineres 
med sundhedsbeskyttelse)

 • tiltagenes bæredygtighed over tid
 • tiltag, der kan overføres til andre 

arbejdspladser (i andre medlemsstater, 

i andre sektorer og i virksomheder af 
forskellig størrelse)

 • aktualitet (tiltagene skal enten være af nyere 
dato eller ikke have fået omfattende omtale).

Tiltagene skal endvidere leve op til de relevante 
lovkrav i den medlemsstat, hvor de er blevet 
gennemført, og helst række ud over disse krav. 
Produkter, værktøjer og tjenesteydelser, som 
er udviklet i kommercielt øjemed, vil ikke 
blive taget i betragtning i forbindelse med 
konkurrencen.

Eksempler på priser for god praksis i tidligere 
år kan findes på EU-OSHA‘s websted under: 
https://osha.europa.eu/da/healthy-
workplaces-campaigns/awards/good-
practice-awards

Sund aldring handler  
om dig og mig.

https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/da/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Hvem kan deltage?
Der kan indsendes bidrag til konkurrencen 
fra organisationer, der er aktive 
i EU-medlemsstaterne, kandidatlandene, 
potentielle kandidatlande og Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning (EFTA), herunder:

 • individuelle virksomheder eller 
organisationer uanset størrelse

 • uddannelsesudbydere og medlemmer af 
undervisningssektoren

 • arbejdsgiverorganisationer, 
brancheorganisationer, fagforeninger og 
ikkestatslige organisationer

 • regionale eller lokale forebyggelsestjenester 
på arbejdsmiljøområdet, 
forsikringsselskaber og andre formidlende 
organer

 • officielle kampagnepartnere.

Hvordan deltager man?
Hvis du er en multinational eller 
tværeuropæisk organisation og officiel 
kampagnepartner, kan du sende dit bidrag 
direkte til EU-OSHA. Oplysninger om, hvordan 
du deltager i konkurrencen på europæisk 
niveau, kan fås ved henvendelse til  
gpa@healthy-workplaces.eu

Alle andre bidrag bedømmes i første omgang 
på nationalt niveau af EU-OSHA‘s netværk af 
knudepunkter. De nationale vindere deltager 
dernæst i den tværeuropæiske konkurrence, 
hvor de samlede vindere bliver valgt.

Netværkspartneren i dit land kan give dig 
nærmere oplysninger om, hvordan du 
tilmelder dig konkurrencen. Du kan finde 
og komme i kontakt med dit nationale 
knudepunkt ved at besøge  
www.healthy-workplaces.eu/fops

Følg os på Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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Det Europæiske Miljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre 

Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. 

Agenturet, der blev oprettet af Den Europæiske Union i 1994 og 

har hjemsted i Bilbao i Spanien, forsker i, udarbejder og formidler 

pålidelige, afbalancerede og upartiske arbejdsmiljøoplysninger 

i  netværkssamarbejde med organisationer i  hele Europa med 

henblik på at forbedre arbejdsvilkårene.

EU-OSHA gennemfører også toårige arbejdsmiljøkampagner, 

støttet af EU-institutionerne og de europæiske 

arbejdsmarkedsparter og koordineret på nationalt niveau 

af agenturets netværk af knudepunkter. Kampagnen i  2016-

2017 med temaet »Sikre og sunde arbejdspladser for alle 

aldre« har til formål at hjælpe arbejdsgivere med at håndtere 

udfordringerne i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke og 

skabe øget opmærksomhed om betydningen af bæredygtigt 

arbejde gennem hele arbejdslivet.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPANIEN
www.healthy-workplaces.eu
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